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Miklós Tamás 
 

Bajor Ágost katonai  
pályafutása a két világ-
háború alatt 
 
Esztergom híres festőművészének katonai pálya-
futása viszonylag ismeretlen a szélesebb olvasó-
közönség előtt, pedig Bajor Ágost mindkét világ-
háborúban részt vett, és végül tartalékos száza-
dosként szerelt le 1944 októberében. A budapes-
ti Hadtörténelmi Levéltárban szerencsére fenn-
maradt Bajor katonai anyakönyvi lapja, amely a 
legfontosabb forrás katonai pályafutását illető-
en. Ez az anyag egy kézzel írott életrajzot is tar-
talmaz. Ugyanitt a levéltárban találhatóak meg 
az 1942–43. évi egészségügyi felülvizsgálatának 
iratai is. Bajor első világháborús kitüntetéseiről 
és az azokhoz fűződő hőstetteiről csupán kevés 
adattal rendelkezünk. A bécsi Kriegsarchivban 
őrzik a Bronz Vitézségi Éremre való felterjeszté-
sét, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltárban 
pedig megtalálható a vitézi telek iránti kérelme, 
amely további részletekkel szolgál katonaságá-
ról. Az alábbiakban Bajor Ágost katonai pályafu-
tásának rekonstruálására vállalkoztunk. 

Bayer Ágost 1892. szeptember 17-én született 
Esztergomban. A főreáliskolai érettségi után a 
Képzőművészeti Főiskolán szerzett középiskolai 
tanár oklevelet.  

A behívásnak eleget téve, 1916. szeptember 1-
jétől teljesített katonai szolgálatot. Ekkor a cs. és 
kir. 32. tábori ágyúsezred tiszti iskolájára került. 
Ennek elvégzése után 1917 márciusától májusig 
aknavető tanfolyamon vett részt Liegendorfban, 
majd 1917. június 29-én a harctérre került. Mint 
tartalékos tűzmester, zászlós és hadnagy, összesen 
13 hónapot töltött a tűzvonalban, ezen idő alatt a 
cs. és kir. 73. és 60. tábori tüzérezredeknél szolgált. 

Bátorságáért több alkalommal is kitüntették. 
Mint tartalékos zászlóst, a román fronton 1917. 
augusztus 6-án, a Putna és Susita völgyekben 
lezajlott támadás alatt tanúsított magatartásáért 
a Bronz Vitézségi Éremre terjesztették fel. 

A II. o. Ezüst Vitézségi Érmet 1918 júliusá-
ban, mint tartalékos zászlós szakaszparancsnok 
nyerte el az olasz fronton. 1918. augusztus 5-én 
ugyanebben a beosztásban az I. o. Ezüst Vitézsé-
gi Érmet is kiérdemelte. A háború alatt sebesül-
ve, beteg, illetve hadifogoly nem volt. 

A harctéren rendszeresen készített művészi 
alkotásokat is. A Szereth partján fekvő Doaga 
falu összebombázott tornyát ábrázoló festmé-
nyét például 1920-ban az Egyházművészeti kiál-
lításon is bemutatták. A képet meg is vásárolta a 
Budapesti Szépművészeti Múzeum. 

1928-ban jelentkezett a Vitézi Rendbe. Az el-
ső világháborúban kiérdemelt I. o. Ezüst Vitéz-
ségi Érme alapján megfelelt a rendbe való felvé-
tel követelményeinek, azonban a jelentkezéskor 
igazolni kellett a forradalmak alatt tanúsított 
magatartását is. A kérvény elbírálásához szüksé-
ges véleményezés során azonban megállapítot-
ták, hogy Bayer (kényszer hatására) 1919. május 
1-jére kommunista szellemű plakátokat festett. 
Az ezzel kapcsolatos „puhatolózásokat” részlete-
sen bemutatja tanulmányában Ortutay András. 
Annyit érdemes itt megemlítenünk, hogy Bayert 
végül igazolták, így 1929. június 16-án vitézzé 
avatták. Annyit érdemes itt megemlítenünk, 
hogy Bayert végül igazolták, így végül 1929. júni-
us 16-án vitézzé avatták. A vitézektől – többek 
között – azt is elvárták, hogy magyarosítsák 
„idegen hangzású” vezetéknevüket, így lett Ba-
yerből Bajor. 1939 novemberében azonban a 
renden belül érezhető egyre erősebb németbarát 
tendenciák miatt Bajor lemondott vitézi címéről. 

1941-ben katonai szolgálatra hívták be, és a 
délvidéki hadműveleteket követően május-
júniusban, mint címzetes főhadnagy Szabadkán 
egy őrzászlóaljnál szolgált szakaszparancsnok-
ként. Ezt követően leszerelt. 

1941 decemberében ismét be kellett vonulnia, 
és az alsódabasi bevonulási központnál irodai 
szolgálatra osztották be. 1942 márciusában az 
ott megalakult 101. ellátó oszlophoz került, 
amellyel a keleti frontra ment. 1942. április 1-
jével (1942. január 1-jei ranggal) Bajort főhad-
naggyá léptették elő. Alakulata Woroshba köz-
ségbe települt, ahol Bajor a lőszerrészleg pa-
rancsnoka volt. 1942 júniusában a Poltawában 
székelő Magyar Anyagi Törzshöz került, ahol tü-
zérségi előadó és futár lett. 

1942 januárjában a jobb szemén hirtelen lá-
tásromlást tapasztalt. Később, ez év augusztus 
végén, egy német szemkórházban előrehaladott 
glaukómát (zöldhályogot) állapítottak meg nála, 
amely miatt állandó kezelésre szorult. December 
végén szabadságolták és Budapestre került. A 
poltavai felettes parancsnokság katonai felülvizs-
gálatra küldte Bajort, akit a 11. helyőrségi kór-
házba utaltak be. 1943. március 1-jén orvosa „[m]
indennemű szolgálatra és munkára alkalmat-
lannak” nyilvánította. A felülvizsgálat lezárása-
kor azonban katonai szak-közigazgatási szolgá-
latra alkalmasnak minősítették, és visszahelyez-
ték a nem tényleges (tartalékos) viszonyba. 

A fronton számos katonaportrét és katona-
életképet készített, amelyekből 1943. április 11–
23. között kiállítást rendezett Budapesten. A ki-
állítás kapcsán kereste fel a Honvéd Vezérkar 
Főnöke 6. (nemzetvédelmi és propaganda) osz-
tályának alárendeltségében működő haditudósí-
tó alosztály parancsnoka, vitéz Csikós Jenő alez-
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redes (1943. május 15-étől ezredes), mivel szük-
sége volt egy festőre. Az ő hivatalos közbenjárás-
ára Bajort leszerelték az alsódabasi bevonulási 
központtól, majd behívták a haditudósító alosz-
tályhoz. 

Áthelyezését követően 1943. május 1-jével 
(1943. január 1-jei ranggal) tartalékos százados-
sá léptették elő, majd repülővel Kijevbe vitték, 
hogy készítsen néhány rajzot. Itt mint művész 
nagyobb számú hivatalos képet készített, és 
oroszországi vázlatain dolgozott. Az év végén 
saját kérelmére leszerelték. 

1944 nyár elején ismételten behívót kapott a 
haditudósító alosztályhoz a tervezett repülőal-
bum művészi munkáinak elvégzésére. Ezért 
Krakkóba repült az ott állomásozó magyar 102. 
repülődandárhoz, majd idehaza folytatta ezen 
irányú tevékenységét. 

A sikertelen kiugrási kísérletet és a nyilas ha-
talomátvételt követően Bajor a szemére való hi-
vatkozással leszerelését kérte, amelyet a pa-
rancsnokság el is rendelt. 1944. október 20-án 
leszerelt, és így visszatérhetett a civil életbe a 
művészethez. 
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Esztergom XXV. évf. 22. sz. (1920. jan. 28.) 1. o.; 
Bayer Ágost ujabb sikere. In: Esztergom XXV. évf. 
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és Vidéke, Új sorozat XVIII. évf. 44. sz. (2003. 
november 6.) 4. o.; Ortutay András: Iratok Bayer 
Ágost festőművész, volt tartalékos tüzérhadnagy 
vitézzé avatásához. In: Limes, V. évf. 1992/3. sz. 
105-111. o. 

 Lehocki-Samardžić Anna 
 

 Kávét főztem 
 A cukor áttetsző lett 

 Csillogott a szemben 
 Eszembe jut a hó 

 A fény 
 A fehérség 

 Milyen tiszta voltam 
 Akár a cukor kristályai 

 Fehér. 
 
 Most kávét iszom 
 A jövőm: dialízis 
 Többé a vesém 

sem tiszta, 
 és néha rá is gyújtok 
 Tiszta levegő se jut. 
 
 A cukor áttetsző lett 
 S emlékszem mindannyian 

 kristályok voltunk 
 
 S meglátok egy gyereket 

 az anyja hozta 
 a kávézóba 

 
 Hozzám lép 
 Nézi a cigarettát 
 Szégyenkezem 
 Eloltom 
 mert a kis testvér intett rá. 
 
 S látom: benne a remény 
 A tiszta vesékhez 
 Rózsaszín tüdőkhöz 
 
 S hogy ő felfénylik akár egy szem 

 Kristálycukor 
 
 Az egyetlen gond ha cukorként 
 kanalamon találja magát 
 és én belefojtom 

 a fekete kávémba. 

 

Buják Ágnes festménye 


